KLUB MALÉHO KONTINENTÁLNÍHO ŠPANĚLA ČR

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA – soutěž krásy
sobota 12.6.2021
pro plemena PAPILLON A PHALÉNE
se zadáváním titulů
CAJC, res. CAC, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOJ, BOV, BOB/BOS

HOTEL ORT, Nepřívěc u Sobotky 18, Libošovice-Nepřívěc
http://www.hotelort.cz/
GPS: 50.4830486N, 15.1680136E

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK – 30.5.2021
Informace: 603917977
PŘIHLAŠOVÁNÍ: www.dogoffice.cz
Po uzávěrce se přihlášky NEPŘIJÍMAJÍ!
Rozhodčí: Antonín Mudra
Program:
 Registrace
9:00 – 10:00 hod.
 Posuzování:
od 10:00 hod.
 Závěrečné soutěže, odpolední program:
po skončení posuzování
 Po skončení výstavy bude probíhat bonitace. Přihlášky posílejte na e-mail:
BlahutovaMarcela@seznam.cz. Uzávěrka na bonitace je 1.6.2021.
 Výstava je pořádána dle výstavního řádu ČMKU a je přístupná psům a fenám zapsaných
v plemenných knihách FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den
podání přihlášky (do uzávěrky výstavy).
Třída štěňat:
4 – 6 měsíců
Třída dorostu:
6 – 9 měsíců
Třída mladých:
9 – 18 měsíců
Mezitřída:
15 – 24 měsíců
Třída otevřená:
od 15 měsíců
Třída vítězů:
od 15 měsíců přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem
šampiona, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené
tituly musí být získány v konkurenci dospělých a doloženy certifikátem nebo kopií posudku, kartičky.
Třída čestná:
od 15 měsíců pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona,
titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového
vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze
plemene a též nemůže zasáhnout do žádných soutěží v rámci plemene
Třída veteránů:
od 8 let
Soutěže
 Nejhezčí pár psů – pes a fena jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni
 Chovatelská skupina – chovatel může přihlásit minimálně 3 a maximálně 5 jedinců z vlastního
chovu, pocházející minimálně od dvou otců či matek a byli na výstavě posouzeni,
 Dítě a pes – od 3 do 9 let
 Nejlepší štěně – nastupují všichni ocenění známkou VN1
 Nejlepší dorost – nastupují všichni ocenění známkou VN1
 Nejlepší rodič – nastupuje otec nebo matka s nejméně 3 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni.
Rodiče nemusí být na výstavě posouzeni, ale musí být přítomni.

Poplatky- čeští a slovenští vystavovatelé /zahraniční vystavovatelé
Třída štěňat,dorostu,čestná,
veteránů
Tř. mlad, mezitř., otevřená,
vítězů
Soutěže
Inzerce v katalogu

300,00 Kč/13,- EUR

300,00 Kč/13,- EUR

1.pes

2. a další pes

550,00 Kč/28,- EUR

500,00 Kč/23,-EUR

300,00 Kč/13,- EUR

300,00 Kč/13,-EUR

pro jednotlivce

1 strana A5 200,-Kč, 1/2 strany A5 100,-Kč

pro firmy

1 strana A5 400,-Kč, 1/2 strany A5 200,-Kč

Výstavní poplatky je možné uhradit: převodem na účet –
CZK - 2300237113/2010
EUR - IBAN:CZ2420100000002000506705, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX
POZOR! VYSTAVOVATEL, KTERÝ NEUHRADÍ VÝSTAVNÍ POPLATKY A VÝSTAVY SE
NEZÚČASTNÍ, BUDE PLATBA VYMÁHÁNA A NEBUDE NA ŽÁDNOU DALŠÍ VÝSTAVU PŘIJAT,
DOKUD TUTO PLATBU NEUHRADÍ

Všeobecná ustanovení
Výstava se bude konat za dodržení epidemiologických pravidel.
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu
psa. Za škody na majetku a zdraví způsobené ostatním osobám v průběhu konání výstavy odpovídá majitel
psa.
V průběhu konání výstavy je zakázáno nadměrné vyvazování a lakování psů.
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo
případnému poranění osob. Volné pobíhání psů je zakázáno! Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.
Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě jsou zakázány!
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokynů
výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky.
Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady zaslané po uzávěrce nebude
brán zřetel.
Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu.
Změna rozhodčího vyhrazena.
Veterinární podmínky
 Psi musí být klinicky zdraví
 Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního
zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí
splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003
 Všechna zvířata od stáří 4 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této
vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona
 Z výstavy jsou vyloučeny feny háravé, kojící a ve druhé polovině březosti, agresivní jedinci a
jedinci s chirurgickými zákroky k odstranění vady exteriéru psa
 Jedinci s kupírovanýma ušima nebudou vpuštěni do prostor výstavy
Protesty
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů (porušení
výstavních předpisů a propozic). Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1100,-Kč,
pouze v průběhu výstavy. Nebude – li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
K přihlášce přiložte doklad o uhrazení výstavního poplatku. Neúčast na výstavě není důvodem k
nezaplacení výstavního poplatku.
Přihlašování na výstavu prostřednictvím DogOffice.

